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Kertomus Rauman kaupungin kansahuoitolautakunnan
toiminnasta vuonna 1943.

Lautakunta.
Kaupunginvaltuuston valitsemina kuului kansanhuoltolautakun-

taan vuoden 1943 aikana: puheenjohtajana johtajaK. Haapio, vara-
puheenjohtajana johtaja M. Hirsimäki sekä jäseninä kauppias K.
Rahi, talonmies V. Aronen ja osastonjohtaja K. Vuori.

Kaupunginhallitusta edusti kokouksissa johtaja M. Hirsimäki.
Kertomusvuoden aikana piti lautakunta kaikkiaan 30 kokousta,

joista pöytäkirjaan merkittiin 505 pykälää.

Jaostot.
.Vuoden alusta asetettiin lautakuntaan eri jaostot hinnoittelua ja

ostokorttiasiain käsittelyä varten.
Hintajaostoon kuului johtajat M. Hirsimäki ja K. Vuori sekä

ostokorttiasiain jaostoon kauppias K. Rahi ja talonmies V. Aronen.
Hintajaoston kokouksia pidettiin 8, joista kertyi pöytäkirjaan 24

pykälää ja ostokortti jaoston kokouksia 3, joista merkittiin pöytäkir-
jaan 5 pykälää minkä lisäksi ostokortti jaosto suoritti 7 ostokorttiva-
raston inventointia.

Neuvottelutilaisuudet.
Kansanhuoltoministerien Tiedotustoimiston toimesta järjestet-

tiin paikkakunnalla Yhteishyvän valiokunnan kokouksia helmi-, tou-
ko-, syys- ja joulukuussa.

Neuvottelutilaisuuksissa, joihin toimeenpanijan taholta oli kut-
suttu eri järjestöjen, ammattialojen, virastojen, liikkeitten, tehtait-
ten ja laitoksien edustajia, esitelmöivät ministeriön, piiritoimiston ja
henkisen huollon toimihenkilöt eri aloja koskevista kysymyksistä.
Esitelmien johdosta käytettiin runsaasti puheenvuoroja.

Ostokorttien jakelu.

Vuoden aikana suoritettiin 3 varsinaista ostokortti jakelua, nim.
maaliskuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Maaliskuun jakelussa
jaettiin ostokortteja 8220 hengelle yhteensä 51.322 kappaletta, tou-
kokuun jakelussa 8356 hengelle yhteensä 58.760 kappaletta ja syys-
kuun jakelussa 8751 hengelle yhteensä 67.079 kappaletta, minkä
lisäksi jaettiin vuoden aikana erikoisostokortteja 92.247 kappaletta,
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Kirjeenvaihto.

Tilitykset.

Tämän lisäksi oli erilaisia tilejä hoidettavina seuraavasti:

Maanviljelys- ja karjataloustilit.
Maanviljelys- ja karjataloustilejä oli seuraavat määrät:

306 tiliä talouseläinten kasvattajien lihatuotannosta ja
154 » viljelmien vilja ja perunatuotannosta.

Viljelmien kokonaispeltopinta-ala oli 293,44 hehtaaria.

joten jaettujen ostokorttien kokonaismäärä oli yhteensä 269.408 kap-
paletta.

Maaliskuun jakelu suoritettiin lautakunnan toimistossa sekä tou-
ko- ja syyskuun jakelut kaupungin verotuskansliassa.

Ostokorttivarasto oli sijoitettuna kaupungin poliisilaitoksella
tulenkestävässä arkistoholvissa.

Saapuneita kirjeitä, jotka aiheuttivat käsittelyn lautakunnassa
oli kirjediariin merkitty 942 kappaletta. Toimistosta lähetettyjen
kirjeiden lukumäärä oli 4195 kappaletta.

Erilaisia säännöstelyn alaisia tilejä hoidettiin seuraavasti:
24 tiliä viljasta ja viljatuotteista, tilitetty määrä 1.626.182 kg.
24 » sokerista » » 171.071 >

24 » kahvinvastikkeesta » » 67.553 »

39 » tupakkavalmisteista » » 434.079 pist.
24 » marmelaadista ja mehusta » » 37.990 kg.
30 » sakariinista » » 105.613 puss.
24 n> makeisista » » 11.767 kg.
24 » perunajauhoista » » 10.075 »

9 » maidosta » » 1.052.325 ltr.
24 » ravintorasvoista » » 111.815 kg.
24 » lihasta » » 2.970.722 mk.
7 » kananmunista » » 9.408 kg.
4 » kalasta » » 105.000 »

6 » perunoista » » 1.025.867 »

30 » saippuasta » » 18.002 »

89 » vaatetus- ja jalkinetarvikk. » » 1.961.987 pist.

29 ravitsemisliikkeitten, 9 leipomoitten, 5 sairaaloitten ja laitok-
sien, 9 myyntikioskin, 4 hankintaliikkeen, 2 lihan jalostuslaitoksen ja
jäljempänä mainittuja maanviljelys- ja karjataloustilejä 613 eli
yhteensä 1077 säännöstelyn alaista tiliä.

153 tiliä karjanomistajani maito, voi, liha, vuota, villa ja kananmu-
natuotannosta.

Peltopinta-alojen mukaan laskettu leipäviljan, kauran ja perunan
luovutusmäärä vuoden 1943 sadosta oli: leipäviljasta 8.423 kiloa,
kaurasta 3.000 kiloa ja perunasta 22.737 kiloa.
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1 päivänä heinäkuuta 1943 alkaneena lihanluovutuskautena
annettiin lihanluovutusvelvollisille kar janhaitijoille lihanluovutus-
määräyksiä yhteensä 3.935 kilolle.

Vuoden aikana luovuttivat karjanomistajat yleiseen kulutukseen
kananmunia 267,35 kiloa, villoja 81,2 kiloa ja vuotia 245 kappaletta.

Vuoden lopussa oli karjanomistajilla kotieläimiä seuraavat
määrät:

hevosia 94 kappaletta,
lehmiä 221 »

nuorta nautakarjaa 82 »

lampaita 169 »

sikoja 91 »

kanoja 271 »

Tämän lisäksi oli n.s. talouselämää seuraavat määrät
sikoja 99 kappaletta,
lampaita 266 »

vuonia 20 »

Polttoaineet.
Polttopuita myytiin seuraavasti :

Koivuhalkoja 3671,85 pm3 eli 719.183:30 mk:n arvosta
Havuhalkoja
I lk:n sekahalkoja
II lk:n sekahalkoja
Rimoja

1620,06 » » 293.452:45 » »

1610,00 » » 283.675:85 » »

228,00 » » 32.034:— » »

506,00 » » 70.100:— » »

yhteensä 7.635,91 pinokuutiometriä markkamäärältään 1.398.445: 60.
Koksia saatiin jaettavaksi 350 tonnia, jonka lisäksi oli ministeriö

myöntänyt uusille kiinteimistöille ostolupia suoraan 63 tonnia, joten
lämmityskoksia saatiin kaikkiaan 413 tonnia.

Kadotetut ostokortit.
Ostokorttien katoamista koskevia poliisilaitoksen ilmoituspöytä-

kirjan otteita jätettiin lautakunnalle vuoden aikana yhteensä 107
kappaletta, joissa kadotetuiksi ilmoitettiin: leipäkortteja 28 kappa-
letta, rasvakortteja 20 kappaletta, maitokortteja 22 kappaletta, liha-
kortteja 21 kappaletta, ostojärjestyskortteja 13 kappaletta,
yleisostokortteja 51 kappaletta, tupakkakortteja 53 kappaletta,
lisäsokerikortteja 10 kappaletta ja vaatetuskortteja 11 kappaletta
eli yhteensä 229 ostokorttia. Näistä myönnettiin kadotettujen tilalle
79 erilaista ostokorttia. Löytyneiksi ilmoitettiin 4 kappaletta yleis-
ostokorttia ja 2 kappaletta lisäsokerikorttia.

Tarkkailutoiminta.
Lautakunnan tarkkailijan toimesta suoritettiin hinta- ja säännös-

telytarkkailua kaikkiaan 207 eri tapauksessa. Tarkkailuja suoritet-
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Henkilökunta.

oli tilapäistä henkilökuntaa 3 henkeä.

Toimiston sijaitsemispaikka.

ainetoimisto.
Kalusto.

Menot.
Vuoden aikana jakautuivat lautakunnan menot seuraavasti:

Menoarvio vuodelle 19Uh.

Henkilökunnan palkat
vakinaisille 215.000: —

Raumalla, 12 päivänä helmikuuta 1944.
K. Haapio.

V. Mäki.

tiin liikkeissä, leipomoissa, ravintoloissa, myllyssä, torilla ja yleisillä
kalanmyyntipaikoilla sekä lisäksi auto- ja rautatieasemilla. Teh-
dyistä tarkkailuista kerääntyi tarkkailukertomuksia 13 kappaletta
sekä lisäksi erilaisia tutkimuspöytäkirjoja.

Säännöstelyrikkomuksista tuomittiin 13 liikettä yhteensä
148.492:75 markan sakkoihin ja yksityisiä henkilöitä 16 yhteensä
23.363:30 markan sakkoihin, nousten sakkoihin tuomittujen yhtei-
nen markkamäärä 171.856: 05.

Kertomusvuoden aikana oli toimistossa vakinaista henkilökuntaa
7 henkeä, polttoaineosastolla polttoainepäällikkö ja tarkkailutoimessa
joka hoidettiin sivutoimena, yksi henkilö. Korttijakeluiden aikana

Toimisto sijaitsi rouva Karhulan talossa Eteläpitkäkatu 4:ssä,
toimiston käytettävissä oli 3 huonetta ja erillisenä osastona poltto-

Vuoden 1943 alussa oli kaluston arvo 36.080 markkaa, joka nousi
vuoden aikana 13.051 markalla, joten kaluston arvo vuoden lopussa
oli 49.131 markkaa.

Luottamustointen haltijat 13.400: —

Henkilökunnan palkat 190.565: —

Huoneistomenot (talousarvion mukaan) 24.960: —

Tarverahat 58.419: —

Yhteensä 287.344: —

Luottamustointen haltijat 17.000: —

tilapäisille 15.000:— 230.000: —

Huoneistomenot 35.260: —

Tarverahat 50.000: —

Yhteensä 332.260: —






